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De geschicdenis van dc ontwikkeling van het atoombegrip sinds hct begin van dc 
negentiende eeuw, ondervindt de laatste tijd grote belangstelling van de zijde van 
verschillendf Engelse wctenschapshijtorici. Na het in 1931 verschenen werk van J.C. 
Gregory, « A short History of Atomism », waarin op nog steeds leesbare wijze een 
semi-populair overzicht wordt gegeven van de ontwikkeling van de atomistiek en waar
in vrij veel aandacht wordt geschonken aan de tijd na Dalton. moeten we tot de laat
ste jaren wachten op nieuwe boeken over dit thema. W e noemen in dit verband het 
werk van F. Greenaway, « John Dalton and the Atom » (1966), W.H. Brock, « T h e 
Atomic Debates. Brodie and the Rejection of the Atomic Theory» (1967) en D.M. 
Knight, « Atoms and the Elements. A Study of Theories of Matter in England in the 
Ninetheenth Century* (1967). Hieraan is thans toe te voegen het hicr te rccensercn 
boek van B. Schonland. « The Atomists, 1805-1933*. 

De geschicdenis van het atoombegrip sinds het begin van de vorigc eeuw is heel 
wat gecompliceerder dan dikwijls wordt voorgesteld. De theorie van Dalton met 
zijn Demokritisch'Newtonse atomcn, ondcrvond heel wat minder belangstelling dan men 
wel zoii denken; veel fysici en chemici uit de vorige eeuw geloven niet in het reeeic 
bestaan van atomen en gaan dikwijls niet verder dan tot het aannemen van de atoom-
leer als een goed bruikbare werkhypothese zonder dat ze zich erg druk maken over het 
«a-tomos » karakter van de Daltonse deeltjes. Vooral onder chemici komt men deze 
houding dikwijls tegen en men werkt liever met cquivalenten, waarmede immers toch 
ook het kwantitatief verloop van chemische reakties is te vcrklaren (Wollaston, Davy) . 
Men vindt ook vorschillende alternatieve theorieen, zoals de puntatomistiek (in Enge-
land Davy en Faraday, in Frankrijk Cauchy. Poisson en Navier, in Duitsland 
Fcchner. om enige voorbeelden te geven), verder de « ideal chemistry* van Brodie, de 
vortextheorie, enz. 

Pas tegen het eind van dc vorigc eeuw komt de atoomlecr wecr snel naar voren, 
vooral dank zij de nieuwe ontdekkingen in de natuurkunde. 

Zoals de flap van het te recenseren werk van Schonland aankondigt. de schrijvcr 
« traces the history of the idea of the atom from the beginning of the nineteenth cen
tury up tot the climax of the nineteen- thirties and shows that the develop
ment of the modern concept was a continuous and logical one •». Het boek bestaat 
uit dertien hoofdstukken, waarin achereenvolgens behandeld worden ; het atoom in de 
chemic (Dalton), het elektrisch geladen atoom (ion), elcctromagnetische golven (Max
well), werkingskwantum (Planck), electron, atoommodel van Thomson, radioactiviteit 
en kerndesintcgratie (Rutherford), alfastraling, atoomkern, het werk van Aston en 
Rutherford, Bohr en het kwantummechanisch atoommodel. 

In een slothoofdstuk spreekt de auteur over fysica en metafysica. Zoals te ver-
wachten van een boek van deze omvang, is de behandeling summicr en worden vooral 
dc grote lijnen geschetst. Vandaar waarschijnlijk dat de ontwikkeling van het atoom
begrip als een « continue en logische» wordt gezien, een aanvechtbare opvatting. 
Belangrijke zijlijnen ontbreken : zo wordt een alternatieve theorie als de puntatomistiek 
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in een regel afgehandeld door te zeggen dat Faraday er een aanhanger van was (48). 
De invloed van Boscovich was in Engeland veel groter, maar ook op het vasteland. 
Dat de schrijver zich vooral op Engeland heeft gericht blijkt uit het ontbreken van 
de opvattingen van Duitse filosofen als Kant, Schelling en Hegel, die de atoomleer 
ontkennen en grote invloed hebben uitgeoefend op de natuurwetenschapsbeoefenaars 
uit hun tijd. Voorts ligt de nadruk van het bock vooral op de tijd na 1850. 

Dit wil echter niet zeggen. dat het boek niet de moeite van het lezen waard i s : 
als inleiding is het zeker geschikt en de lezer krijgt een behoorlijk inzicht over de dl-
rekte lijnen welkc van Dalton naar de modeme twintigste eeuwse begrip atoom hebben 
gevoerd. Aigezien van een aantal min of meer storende drukfouten (het principe van 
massabehoud is al veel eerder dan Lavoisier aangenomen (6); op p. 14 staat SO4 in 
plaats van SO3; de reaktievergelijking op p. 11 klopt niet) is het bock goed verzorgd 
en in een viotte stijl geschreven. 

Jammer is wel. dat nergens naar de gebruiktc literatuur wordt verwezen. 
Samenvattend : een geslaagd inleidend overzicht over het atoombegrip in het tijd-

perk van 1805 en 1933 . 

H.A.M. Snelderr. 

G. MILIS-PROOST — Inventaris dcr Kaarten ea Globen. Gent Rijksuniversitcit. Bijdra-
gen tot de Bibliotheekwetenschap deel IIL 1967, 464 biz. 

In deze inventaris worden de losse kaarten opgcnomen, bewaard in de kaartenaf-
deling van de centrale bibliotheek der Rijksuniversitcit te Gent. 

Dit fonds bestaat voor het grootste deel uit gedrukte kaarten alsook een aantal hand-

schriftelijke kaarten. 
De beschrijvingen van de kaarten zijn alfabetische geklasseerd op naam van dc 

auteur of op het eerste zelfstandig naamwoord uit de titel bij anonieme kaarten. 
In de eindindex worden persoonsnamen en plaatsnamen in ein alfabet verwcrkt. 
De globes zijn achteraan de kaarten gcrangschikt. 
Mevrouw Millis heeft hier een uiterst acuraat werk verricht waarvoor velen haiir 

dankbaar zuUen zijn. 
Het toegankelijk maken van een rijkdom brengt tot gebruik. Het stemt tot vreugde 

dat de vele atlassen uit het gewone boekenfonds ook eens hun beurt krijgen. 

W . Tallocn. 
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